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Úvodem vám chci popřát krásné Vánoce a vánoční svátky! Než začneme naší vánoční besídku, máte 

možnost si mě prohlédnout a dočíst se, co zajímavého jsme od září až doposud prožili.  

První školní den  

Letos náš první školní den vyšel na čtvrtek 1. září 2016. Ráno nás probouzely dětské písničky z 

rozhlasu, za jejichž doprovodu se začali žáci scházet do školy. Nové prvňáčky vítala u dveří paní 

ředitelka a přála jim, aby si užili první den ve škole. Žáci s rodiči šli do velké třídy, ve které všichni 

čekali, co se bude dít. Následoval projev  paní ředitelky, která přivítala do školy nové i stávající žáky a 

novou paní učitelku Weberovou. Dále promluvil pan starosta Václav  Bernard a po projevu se 

prvňáčci přesunuli do své třídy, kde je uvítala paní učitelka Šupová. Letošní rok se v první třídě sešlo 

pět slečen a dva chlapci. Jeden chlapec dojížděl ze Kdyně, jedna holčička dojíždí do školy z Hájku, 

jedna z Hyršova a zbylí prvňáčkové jsou místní. Aby si všichni uchovali vzpomínku na první školní den, 

následovalo focení.  

 

 

 

 

 

 

Všerubáček 



Den otevřených dveří  

Den otevřených dveří se konal 1.11.2016. Po dvou letech se do školy přišli podívat nejen rodiče a 

příbuzní našich současných žáků, ale i bývalí žáci této školy. Všichni si mohli prohlédnout pěkné 

vybavení naší školy, tříd i novou knihovnu. Při prohlížení alb s fotografiemi a kroniky školy si bývalí 

žáci zavzpomínali na svá školní léta.  

 

Jóga pro děti 

 V říjnu jsme si poprvé mohli vyzkoušet, jaké je to cvičit jógu. Cvičení se nám natolik líbilo, že jsme se 

rozhodli, že pokud to půjde, bude paní cvičitelka do školy dojíždět každý měsíc. Při tomto cvičení si 

protáhneme nejen celé tělo, ale také se naučíme soustředěnosti, koncentraci a novým zajímavým 

cvikům. Vždy si od paní lektorky poslechneme nějaký poučný příběh, poslechneme si nejen relaxační 

hudbu, při které se učíme novým a novým cvikům, ale také opakujeme ty cviky, které jsme v 

minulosti již cvičili. Prostě a jednoduše, hodiny jógy jsou skvělé a každý měsíc se těšíme návštěvu Síti 

Rojové.  

 

 

 

Setkání důchodců  

Jako každý rok se naši žáci pilně připravovali na setkání důchodců. Důchodci se sešli v kulturním 

domě v hojném počtu. Zde na ně již čekalo občerstvení a v zadní části sálu také panely s fotografiemi. 

Kulturní program si připravily mateřská škola i základní škola Všeruby. Děti přednesly  básničky, 

zazpívaly písničky a zatančily taneček. Poté následovalo hezké vystoupení chodského souboru 

Mráček. Všechna vystoupení sklidila velký úspěch a děti za ně dostaly sladkou odměnku.  Po 

vystoupení dětí přišla na řadu kapela, která seniorům hrála až do skončení jejich setkání.  

 

 

 



Panoramatické kino  

Co si asi představit pod pojmem panoramatické kino? Nikdo z nás netušil, co nás čeká. S napětím 

jsme očekávali, jak takové kino vypadá a jak to v něm „chodí“.  10. listopadu jsme se konečně dočkali. 

Při vstupu do třídy, nás překvapila velká stříbrná polokoule. Postupně jsme všichni do polokoule 

vlezli, lehli jsme si a představení mohlo začít. První film nám ukázal zákoutí života hmyzu. Po krátké 

přestávce jsme mohli díky dalšímu filmu zjistit, jak nám funguje lidské tělo. Na závěr přišlo 

„přezkoušení“, co všechno jsme si z filmů zapamatovali. Byli jsme pochváleni, že jsme dávali pozor a 

hodně si toho pamatujeme.  

 

 

 

 

 

 

 

Tvořivé dílny  

Tvořivé dílny jsme letos mohli zažít hned dvakrát. Poprvé jsme s paní Filkovou dělali kabelky 

z barevných papírů, které jsme zdobili kamínky a glitrami. Také jsme se naučili, jak se drátkují 

kamínky, a dokonce jsme si udělali přívěsek na klíče. Druhá dílnička se konala v polovině listopadu a 

vyráběli jsme při ní krásné vánoční svícny, které se následně prodávaly i na vánočním jarmarku.  

Lampionový průvod 

Paní vychovatelka spolu s rodiči uspořádala každoroční lampionový průvod.  Déšť naštěstí na chvíli  

ustal a tak si na závěr u školy všichni opekli vuřty a snědli je při světle svíček. I když se díky 

nepříznivému počasí a větší nemocnosti nezúčastnilo tolik dětí jako v minulých letech, všichni si to 

pěkně užili. 

Divadlo „Slyšte, slyšte, aneb co se přihodilo v Betlémě.“  

Před první adventní nedělí nám do školy přijelo divadlo s představením „Slyšte, slyšte, aneb co se 

přihodilo v Betlémě“. Musíme říci, že i když má divadlo jen dva herce, bylo to krásné divadelní 

představení, při kterém jsme zjistili, proč se Vánoce slaví a že dárky nejsou tak důležité. Společně  

jsme si krásně zazpívali vánoční koledy a do představení se zapojili i žáci naší školy. Spolu s námi 

zhlédly pohádku i děti z mateřské školky. 

Čerti ve škole   

I letos jsme se dočkali – Mikuláš, čert i anděl navštívili obě třídy a od dětí chtěli vědět, jak je to s tím 

jejich chováním a učením. A protože každý z nás ví, že se vždy najde něco, v čem je třeba se zlepšit, 

domluvili jsme se, že se příští rok opět sejdeme a zhodnotíme, jestli se nám to zlepšení 

podařilo. Někteří zarecitovali básničky, jiní zazpívali písničky a společně jsme se vyfotili. 



 

Rozsvícení stromečku 

Jako každý rok, tak i letos, šla naše škola zpívat na první adventní neděli do kostela. Před 

vystoupením probíhal jarmark výrobků, které děti vyrobily v družině nebo při hodinách výtvarné 

výchovy a pracovních činností. Následovalo vystoupení „školkáčků“ a pak poté naše vystoupení. 

Nejprve nám někteří žáci zahráli na flétnu koledy a pak jsme se mohli dát do zpěvu vánočních koled.  

Jako odměnu, za náš zpěv, se před kostelem rozsvítil vánoční stromeček. 

Jak probíhá Štědrý den u našich páťáků? 

Nikolka Hudcová: „Ráno o Štědrém dnu se všichni probudíme a nasnídáme se. Potom děláme 

celodenní aktivity. Naobědváme se a začneme se připravovat na večer. V šest si sedneme a 

navečeříme se. Potom jdeme já, taťka a ségra ven, pouštět prskavky. Mamka uklízí po večeři a zavolá 

nás, až přijde Ježíšek. Potom zazvoní zvoneček a my jdeme ke stromečku. Rozbalíme dárky a jdeme 

k babi. Tam taky rozbalíme dárky. Potom jedeme domů a jdeme spát. Přeji všem krásné Vánoce.“ 

Kuba Halama: „Na Štědrý večer se všichni sejdeme a jíme cukroví a koukáme na pohádky. Když dojíme 

ryby a salát, jdeme ke kostelu pouštět prskavky a loudáme se domů. Pak jsme všichni připravení a 

natěšení na otevírání dárků. Po otevření dárků se všichni rozloučíme a jdeme si lehnout do postele 

s pocitem radosti. První a druhý svátek jezdíme k babičkám a dědečkům.“ 

Tom Bůžek: „Ráno trávím tak, že se dívám na pohádky a tak to funguje celý dny, nebo jdu ven. Ráno 

jíme cukroví a čaj, rodiče pijí kávu. Pak si hraju s bráchou. K obědu máme kuřecí řízek s bramborem a 

slepičí polívku a k večeři rybí řízek s bramborem. Já si přeju tablet, postavičku Cristiana Ronalda a 

povlečení Realu Madrid a soupravu Nike. O prázdninách budu venku s kamarádama hrát fotbal a tak 

dál.“ 

 

 

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE  

PŘEJE VÁŠ VŠERUBÁČEK! 
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